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WSKAZÓWKI

Komisja Transportu i Turystyki zwraca się do Komisji Prawnej, właściwej dla tej sprawy, 
o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. przypomina, że tworzenie przepisów w Unii Europejskiej odbywa się również na 
szczeblach niższych od ustawodawczego, w formie aktów uszczegóławiających i 
wdrażających akty ustawodawcze, i że należy zapewnić właściwe stosowanie Traktatu, by 
zagwarantować wystarczający poziom legitymacji demokratycznej również w odniesieniu 
do tych aktów;

2. podkreśla, że zakres aktów delegowanych i wykonawczych powinien ograniczać się do 
kwestii czysto technicznych lub administracyjnych; zagadnienia polityczne powinny być 
zastrzeżone dla demokratycznej i przejrzystej procedury współdecyzji, dostępnej 
obywatelom europejskim;

3. przypomina, że zgodnie z art. 290 i 291 Traktatu akty delegowane i akty wykonawcze 
odpowiadają różnym potrzebom, dlatego nie można zastępować jednych drugimi; uważa, 
że zarys koncepcji aktów delegowanych i wykonawczych, jak również dobór 
prawidłowych i najodpowiedniejszych przepisów, jakie mają zostać włączone do aktu 
podstawowego, są kluczowymi kwestiami politycznymi, które powinny zostać 
uwzględnione i przedyskutowane przez sprawozdawców i kontrsprawozdawców na 
wczesnym etapie, podczas sporządzania sprawozdań ustawodawczych, z pomocą 
sekretariatów komisji oraz innych służb, w szczególności Wydziału Prawnego;

4. wzywa Komisję, by zaproponowała zestaw ścisłych międzyinstytucjonalnych kryteriów 
stosowania aktów delegowanych i wykonawczych, w tym mechanizmów przeglądu, przy 
uwzględnieniu poszczególnych etapów procesu podejmowania decyzji prowadzącego do 
przyjęcia tych aktów;

5. podkreśla rosnące trudności, jakich doświadcza Parlament w negocjacjach z Radą, będące 
wynikiem niechęci Rady do uznania stosowania aktów delegowanych oraz fakt, że w 
niektórych przypadkach podejście to może być bardzo trudne do zastosowania, tak jak w 
sektorach, w których rozwijają się jeszcze technologie, pomimo iż możliwość 
uwzględnienia wszystkich niezbędnych elementów w akcie podstawowym, aby pozwolić 
na przyjmowanie wyłącznie aktów wykonawczych, mogłyby być prawnie uzasadnionym 
wyborem, a także że w wielu przypadkach podejście to może skutkować aktami 
prawnymi, które nie są zgodne z zasadami lepszego stanowienia prawa w UE; dlatego też 
wzywa Komisję jako strażniczkę Traktatów, by wypełniała zobowiązania spoczywające 
na niej zgodnie z art. 290 i 291 Traktatu z Lizbony oraz by w pełni wspierała Parlament w 
obronie swych praw podczas negocjacji z Radą;

6. uważa, że aby umocnić pozycję sprawozdawców w negocjacjach ustawodawczych należy 
częściej korzystać z możliwości zwracania się o opinię do Komisji Prawnej zgodnie z art. 
37a Regulaminu;

7. wyraża obawy co do procesu dostosowawczego w perspektywie obecnej wrogości Rady 
wobec stosowania aktów delegowanych, gdyż mogłoby to doprowadzić do utraty przez 
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Parlament uprawnień kontrolnych, jeśli środki w zakresie procedury regulacyjnej 
połączonej z kontrolną stałyby się aktami wykonawczymi w ważnych i newralgicznych 
pod względem politycznym aktach prawnych, jak w tych związanych z bezpieczeństwem; 
dlatego też wzywa Komisję i Radę do przestrzegania postanowień Traktatu i jego celów 
oraz do zagwarantowania kontroli demokratycznej poprzez prawa Parlamentu w 
odniesieniu do aktów delegowanych;

8. podkreśla, że w szeregu obszarów prawa, takich jak transport, kwestie, które początkowo 
wydają się być natury technicznej, mogą wymagać rozstrzygnięć o charakterze 
politycznym niosących za sobą poważne skutki; podkreśla zatem, że w celu 
zagwarantowania legitymacji demokratycznej w całym procesie stanowienia prawa UE 
Parlament powinien dysponować dostateczną wiedzą specjalistyczną, aby móc korzystać 
ze swoich uprawnień kontrolnych w sposób niezależny;

9. podkreśla znaczenie zaangażowania Parlamentu w etap przygotowywania aktów 
delegowanych, mając na uwadze, że odpowiednie sprawowanie przez Parlament kontroli 
nad aktami delegowanymi może być trudne bez odpowiedniego wglądu w fazę ich 
przygotowywania oraz bez niezbędnej wiedzy specjalistycznej umożliwiającej ocenę ich 
treści, zważywszy na ograniczony czas i zasoby przeznaczone na kontrolę na szczeblu 
komisji parlamentarnych;

10. wzywa Komisję, by zapewniła taki sam poziom informacji i przejrzystości ekspertom 
krajowym i ekspertom Parlamentu;

11. podkreśla z naciskiem, że przy dostosowywaniu aktów prawnych do stanu prawnego po 
wejściu w życie Traktatu z Lizbony środki uprzednio objęte procedurą regulacyjną 
połączoną z kontrolą powinny być przekształcane w akty delegowane, a nie w akty 
wykonawcze, z wyjątkiem uzasadnionych przypadków.
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